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រាជធានីភ្នពំេញ ថ្ងៃសុក្រ ១ពរាច ខែមិគសិរ ឆ្ន ខំាល ចត្វា ស័រ េ.ស. ២៥៦៦ 
ក្រូវនឹងថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ  ឆ្ន ២ំ០២២ 

 
សេចក្តថី្លែងការណ៍រមួ 

ក្ក្មុអងគការេងគមេ វីលិ េណូំមពររាជរដ្ឋា ភបិាល ឱ្យចាតវ់ធិានការចាបំាចស់ ើមបអីន វតត 
អន សាេនរ៍បេគ់ណៈក្ម្មា ធកិារននអងគការេហក្បជាជាតទិទលួបនទ ក្អន េញ្ញា េ -ី  

 

នាឱកាសយុទធនាការ ១៦ ថ្ងៃ និងទិវាសិទធមិនុសសអនតរជារិ ឆ្ន  ំ ២០២២ ពយើងែ្ុរំំណាងឱយក្រុមអងគការ
សងគមសីុវលិមនិខមនរដ្ឋា ភ្បិាលជារិ និងអនតរជារិ សមាគម សហជីេ ដូចមានរាយនាមខាងពក្កាម សូមពសនើដល់
រាជរដ្ឋា ភ្បិាលដ្ឋរព់ចញនូវជហំានជារល់ារ ់ ពដើមបអីនុវរតអនុសាសនខ៍ដលបានខចងពៅរនុងពសចរតីអពងេរសននិដ្ឋា ន
ចុងពក្កាយរបស់គណៈ     រមាា ធ្ិការថ្នអងគការសហក្បជាជារិទទួលបនទុរអនុសញ្ញា សីុ-ដ (គណៈរមាា ធ្ិការសីុ-ដ) 
ពដើមបពីលើររមពស់សិទធិមនុសសរបស់ស្រសតីពៅរមពុជា ។ 

 

គណៈរមាា ធ្ិការថ្នអងគការមនិខមនរដ្ឋា ភ្បិាលរមពុជា ពដើមបអីនុសញ្ញា លុបបំបាររ់ាល់ទក្មងថ់្នការពរ ើសពអើង
ពលើស្រសតី  (NGO-CEDAW) និងអងគការសងគមសីុវលិជាថ្ដគូ រំេុងពចញផ្សាយនូវរបាយការណ៍ត្វមដ្ឋនការអនុវរត
អនុសញ្ញា សីុ-ដ សក្មាបឆ់្ន ២ំ០២១ ។ របាយការណ៍ពនេះបានពលើរយរនូវចំណុចពជាគជយ័ និងបញ្ញា ែាេះចពនាល េះ
របស់រាជរដ្ឋា ភ្បិាល ចំព េះការអនុវរតអនុសញ្ញា លុបបបបំាររ់ាល់ទក្មងថ់្នការពរ ើសពអើងពលើស្រសតី (អនុសញ្ញា សីុ-ដ) 
រនុងអំឡុងឆ្ន ២ំ០២១ ។ របាយការណ៍ពនេះផ្សងខដរ រប៏ានរពំលចពឡើងនូវវឌ្ឍនភាេសតីេីជំហាននានារនុងការអនុវរត
អនុសាសន ៍ ខដលមានខចងពៅរនុងពសចរតីអពងេរសននិដ្ឋា នចុងពក្កាយរបស់គណៈរមាា ធ្កិារ ឆ្ន ២ំ០១៩ ពៅត្វមការ
េិនិរយ ការអនុវរតអនុសញ្ញា  របស់រាជរដ្ឋា ភ្បិាល ។  

 

ពយើងែ្ុ ំទងំអស់គ្នន សូមពធ្ាើការសំណូមេរដល់រាជរដ្ឋា ភ្បិាលរមពុជាពមត្វត ដ្ឋរព់ចញជាជហំានចបំាច ់ ពដើមបី
ពឆ្ព េះពៅររភាេពជាគជយ័រនុងការអនុវរតពសចរតីអពងេរសននដិ្ឋា នចុងពក្កាយរបស់គណៈរមាា ធ្ិការសីុ-ដ នងិការធានា
ថាក្គបស់្រសតី និងអនរខដលមនិរំណរអ់រតសញ្ញា ណពយនឌ្រ័ទងំអស់ទទួលបានយ៉ា ងពេញពលញនូវសិទធិមនុសសរបស់
េួរពគ ។ 

 

1) យ ើងខ្ញ ុំសូមអុំពាវនាវដល់រាជរដ្ឋា ភបិាលសូមបយងកើតច្បាបប់្បឆុំងនឹងការយរ ើសយអើងដដលមានលក្ខណៈយេញយលញ
យដ្ឋ ធានាឱ្យមាន នតការច្បាបម់ ួសប្មាបអ់នញវតតនូវសិទ្ធិរបស់ស្រសតីយៅក្នញងរដាធមមនញញ្ញ  និងអនញសញ្ញញ សញី-ដ  និង
លញបយោលនូវរាល់មាប្ាទុំងអស់យៅក្នញងច្បាប ់ ដដលចូ្បលជាធរមានដដលមនិប្សបគ្នន យៅនឹងសិទ្ធិទុំងយនាោះ ។ 
យ ើងខ្ញ ុំសូមសុំណូមេរដល់រដ្ឋា ភបិាលឱ្យដុំយណើ រការការសិក្ាវភិាគជាប្បោុំអុំេីយ នឌរ័យៅប្គបយ់សច្បក្តីប្ពាង
ច្បាប ់ឬយគ្នលនយោបា នានា ។ 
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2) យ ើងខ្ញ ុំទុំងអស់គ្នន យៅដតបនតអុំពាវនាវ សូមឱ្យមានការបប្មុងថវកិាជុំនួ រ ៈយេលដវងយច្បញេីថវកិាជាតិ
សប្មាបអ់នញវតតការងារបប្ញ្ញា បយ នឌរ័ ប្បយោជនប៍យងកើនសមភាេយ នឌរ័យលើប្គបវ់ស័ិ  ។ 

3) យ ើងខ្ញ ុំសូមសុំណូមេរឱ្យមានក្ិច្បចប្បឹងដប្បងជាក្ល់ាក្ ់ យដើមបបី្ប ញទ្ធប្បឆុំងនងឹផ្នតគ់ុំនិតដដលថាការសប្មុោះ
សប្មួលក្នញងក្រណីននអុំយេើហិងាយលើនដគូសនិទ្ធសិ្នន ល គឺជាលទ្ធផ្លដដលសមប្សប ។  រាជរដ្ឋា ភបិាលោុំបាច្បគ់ួរ
ដតយធវើសក្មមភាេច្បាស់លាស់ក្នញងការយធវើវយិស្នធនក្មម និងេប្ងឹងច្បាបស់តីេី « ការទ្បស់្នក តអ់ុំយេើហិងាក្នញងប្គសួ្នរ 
និងក្ិច្បចការពារជនរងយប្គ្នោះ » យដើមបឆី្ញោះបញ្ញច ុំងថាសិទ្ធិននអនក្យៅរស់រានជីវតិេអីុំយេើហិងាប្សបាមយៅាម
ជយប្មើសរបស់េួក្យគក្នញងការទ្ទ្ួលបានដុំយ ោះប្ស្ន ប្បក្បយដ្ឋ ប្បសិទ្ធភាេ និង ញតតធិម ៌។ 

4) យ ើងខ្ញ ុំយៅដតបនតទ្ទូ្ច្បយសនើដល់រាជរដ្ឋា ភបិាល សូមឱ្យផ្តល់សោច បន័យលើអនញសញ្ញញ របស់អងគការេលក្មមអនតរជាតិ
ខាងដផ្នក្ការងារ យលខ ១៩០ សតីេី « ការលញបបុំបាតអ់ុំយេើហិងា និងការយបៀតយបៀនក្នញងេិភេការងារ » និងផ្តល់
និ មន ័ឱ្យច្បាស់លាស់ និងប្គបប់្ជុងយប្ជា  និងផ្តល់ការយដ្ឋោះប្ស្ន សប្មាបប់្គបទ់្ប្មងន់នការ       
យបៀតយបៀន ។ 

5) យ ើងខ្ញ ុំបនតសុំណូមេរដល់រាជរដ្ឋា ភបិាល សូមបណតញ ោះប ត លដល់ភាន ក្ង់ារសនតិសញខទុំងអស់ដដលគ្នុំប្ទ្យដ្ឋ 
រដា ឫរដាបាលរាជធានី យខតត រមួមានអនក្ប្គបប់្គង នងិអនក្ោតដ់ច្បងផ្ទា ល់របស់េួក្យគអុំេីរយបៀបននការប្បាប្ស័ 
ទក្ទ់្ងជាម ួស្នធារណជន និងជាេិយសសស្រសតីប្ក្ុមអនក្តវ៉ា  និងសហជេីប្ទ្ប្ទ្ងសិ់ទ្ធិការងារបញគគលិក្ក្មមក្រ
ដខមរននប្ក្ុមហ ញន ហ្គគ យវ ើលដ ៍ ាមដបបអហិងា នងិប្បក្បយដ្ឋ ឥរោិបថគតិគូរអុំេីយ នឌរ័ និងឱ្យបញគគល
ដដលរងការយោទ្ប្បកានេ់ីបទ្ប្បប្េឹតតហិងា និងយបៀតយបៀនទ្ទ្ួលខញសប្តូវច្បុំយពាោះទ្យងវើរបស់ េួក្យគ ។ 

6) យ ើងខ្ញ ុំសុំណូមេរដល់រាជរដ្ឋា ភបិាល សូមឱ្យផ្តល់ធនធានថវកិាជាតិយដើមបធីានាថាស្រសតី  និងអនក្ដដលមនិក្ុំណត់
អតតសញ្ញញ ណយ នឌរ័ទ្ទ្ួលបានការដថទុំសញខភាេផ្្ូវយភទ្ និងសញខភាេបនតេូជបានប្តឹមប្តូវ រមួមានការដថទុំ
សញខភាេមញនយេលសប្មាល និង ញទ្ធនាការោក្វ់៉ា ក្ស់្នុំងដល់ស្រសតីមាននផ្ាយពាោះទុំងអស់យដើមបកីាតប់នថ អប្ា
មរណភាេមាា នងិទរក្ ៕ 

 
សក្មាបេ់រ័ម៌ានលមអរិ សូមទនំារទ់នំងមរកាន៖់ 
 អនរក្សី ជឹម ចនន់ាង, អគគពលខាធ្ិការអងគការ NGO-CEDAW, ទូរសេទ 012 668 853 
 អនរក្សី បុណយ រចនា, នាយិកាក្បរិបរតិអងគការកាល ហាន, ទូរសេទ 089 476 146 
 
ពសចរដខីងលងការណ៍រមួពនេះគ្នកំ្ទពដ្ឋយ៖ 
១. សមាគមអនរបពក្មើការងារត្វមផ្សទេះ (ADW)  
២. សមាគមគ្ន ំរស្រសតីងាយរងពក្គ្នេះ (ASVW) 
៣. មជឈមណឌ លសិទធមិនុសសរមពុជា (CCHR) 
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៤. សហជីេរមាររចណីំអាហារនិងពសវារមារមពុជា (CFSWF) 
៥. សហភាេការងាររមពុជា(CLC) 
៦. អងគការរមពុជាពដើមបសុីែភាេ និងការអបរ់សំហគមន ៍(CHEC) 
៧. អងគការសមពន័ធខែារជំពរឿន និងការ រសិទធិនុសស លីកាដូ (LICADHO) 
៨. គណៈរមាា ធ្ិការពដើមបកីារពបាេះពឆ្ន រពដ្ឋយពសរ ីនិងយុរតិធ្មព៌ៅរមពុជា (COMFREL) 
៩. អងគការពយនឌ្រ័ និងអភ្វិឌ្ឍនព៍ដើមបរីមពុជា (GADC) 
១០. សមាគមក្បជាធ្ិបពរយយឯររាជយ ថ្នពសដារិចចពក្ៅក្បេន័ធ (IDEA) 
១១. អងគការកាល ហាន (Klahaan) 
១២. គណៈរមាា ធ្ិការអេាក្រឹរ និងយុរតិធ្មព៌ដើមបកីារពបាេះពឆ្ន រពដ្ឋយពសរ ីនិងក្រឹមក្រវូ (NICFEC) 
១៣. គណៈរមាា ធ្ិការថ្នអងគការមនិខមនរដ្ឋា ភ្បិាលរមពុជា ពដើមបអីនុសញ្ញា លុបបំបាររ់ាល់ទក្មងថ់្នការពរ ើសពអើងពលើ
ស្រសតី (NGO-CEDAW) 
១៤. សមាគមខងទសុំែភាេក្គួសាររមពុជា (RHAC) 
១៥. អងគការមជឈមណឌ លសមពន័ធភាេការងារ និងសិទធមិនុសស (សងក់្ត្វល់) 
១៦. សមាគមការ រសិទធិមនុសស និងអភ្វិឌ្ឍនព៍ៅរមពុជា (ADHOC) 
១៧. មណឌ លេរ័ម៌ានស្រសតីរមពុជា (WMC) 


